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Buurttevredenheid stabiel,  
veel klachten over vervuiling

In 2019 geven Amsterdammers gemiddeld een 7,5 aan hun buurt. 

Sinds het eerste meetjaar 2001 tot 2015 is het rapportcijfer voor 

de buurt waarin men woont voortdurend gestegen. Sinds 2015 

staat de buurttevredenheid stabiel op een 7,5. In 2001 was de 

waardering gemiddeld een 6,9. Geen enkele wijk in Amsterdam 

wordt in 2019 lager beoordeeld dan een 6,0 op buurttevredenheid. 

Vijf wijken scoren in 2019 onder de 6,5. Vier daarvan liggen in 

stadsdeel Nieuw-West. Hoewel de stijging van de buurttevredenheid 

langzaam gaat (naar 6,7 in 2019) en ook het cijfer voor de verwachte 

buurtontwikkeling in Nieuw-West matig is (6,6), kent deze 

verwachting in dit stadsdeel een stijgende trend.

In het centrum ziet men een relatie tussen de overlast van andere 

mensen en de overlast door verhuur van woningen aan toeristen. 

De overlast door vervuiling is in Amsterdam in de periode 2017-2019 

sterk toegenomen. Gemiddeld geven Amsterdammers in 2019 een 

5,9 voor de overlast door vervuiling, in 2017 was dat nog een 6,2.
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De bewoners van Amsterdam zijn over het algemeen 
positief over hun buurt, zo blijkt uit editie 2019 van het 
tweejaarlijkse onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA). 
Sinds 2001 worden in dit onderzoek leefbaarheids vragen 
opgenomen. Afgeleid van de Lemon-leefbaarheids-
monitor wordt leefbaarheid in Amsterdam beschouwd 
als een combinatie van schoon, heel, veilig en prettig 
samenleven.

In deze factsheet wordt eerst kort ingegaan op de 
buurttevredenheid per stadsdeel en in de 22 gebieden 
van het gebiedsgericht werken. Vervolgens worden 
de overlastindicatoren voor Amsterdam als geheel 
gepresenteerd. Daarna wordt voor een aantal indicatoren 

ingezoomd op het schaalniveau van de ‘WiA-wijken‘, 
bestaande uit wijken zoals Onderzoek, Informatie en 
Statistiek (OIS) die heeft gedefinieerd, of combinaties 
of splitsingen daarvan. In deze factsheet wordt voor de 
leesbaarheid voor ‘WiA-wijk’ de term ‘wijk’ gebruikt. Zie 
voor meer informatie de paragraaf ‘Achtergrond’. Tot slot 
wordt nader ingegaan op vier ontwikkelingen die uit de 
huidige WiA cijfers naar voren springen.

In deze factsheet wordt over verschillende meetjaren 
alleen gerapporteerd indien deze ontwikkelingen 
statistisch significant zijn. Zie voor meer informatie de 
paragraaf ‘Achtergrond’. 

Buurttevredenheid
Buurttevredenheid stabiliseert: lichte stijging in Oost en Noord

Stadsdelen 2017-2019
In 2019 geven Amsterdammers op de vraag: ‘hoe 
tevreden bent u met uw buurt?’ (totaaloordeel) gemid-
deld een 7,5. Dit is hetzelfde cijfer als in 2017 en in 2015. 
De gemiddelde buurttevredenheid in Amsterdam is dus 
gestabiliseerd op een 7,5. Binnen Amsterdam zijn wel 
veranderingen waar te nemen tussen de verschillende 
stadsdelen.
Op stadsdeelniveau is er een lichte stijging te zien in 
Oost (+0,1) en in Noord (+0,1). In de andere stadsdelen 
heeft geen significante verandering plaatsgevonden. 
Stadsdeel Zuid is net als in 2017 het stadsdeel met het 
hoogste buurttevredenheidscijfer (8,1). In stadsdeel Zuid 
scoren 11 van de 18 wijken een 8 of hoger, en er scoort 
geen enkele wijk onder het Amsterdamse gemiddelde. 

Stadsdeel Nieuw-West heeft als enige stadsdeel een 
gemiddelde buurttevredenheid lager dan een 7 (6,7).

22 gebieden
Ten behoeve van het gebiedsgericht werken is Amster-
dam in 22 gebieden verdeeld. In 2019 hebben vier 
gebieden een cijfer lager dan 7. In 2017 waren dat er ook 
vier. Het gebied Slotermeer/Geuzenveld scoort met een 
6,4 in 2019 het laagst op buurttevredenheid. Stijging 
van de buurttevredenheid in de afgelopen twee jaar 
doet zich voor in de gebieden Noord-West (+0,2; 7,2) in 
stadsdeel Noord en Indische Buurt/Oostelijk Haven gebied 
(+0,2; 7,9) in stadsdeel Oost. In het gebied Slotervaart 
in Nieuw-West zijn de bewoners gemiddeld minder 
tevreden dan in 2017 (-0,2; 6,7).

Buurttevredenheid 22 gebieden, 2019
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Vier wijken onder de 6,5: laagst scorende wijk een 6,0

Het kaartje laat de buurttevredenheid zien in alle 
wijken in Amsterdam. Vooral in de stadsdelen Nieuw-

West, Noord en Zuidoost liggen de wijken met cijfers 
onder het stedelijk gemiddelde van 7,5. De Kolenkit 
Noord in stadsdeel West (6,0) is de wijk met het 
laagste rapportcijfer voor buurttevredenheid. Deze 
wijk maakt deel uit van een groter gebied van nog drie 
andere wijken die met een 6,5 of lager zijn beoordeeld: 
Slotermeer-Zuidwest (6,4), Slotermeer-Noordoost (6,3) 
en Geuzenveld (6,3), alle drie gelegen in stadsdeel 
Nieuw-West. Geuzenveld en Slotermeer scoren al veel 
jaren laag op buurttevredenheid. In totaal hebben vijf 
wijken van de 91 een rapportcijfer onder de 6,5. In 2017 
waren dat er vier. Aan de andere kant scoren 28 van de 
91 wijken op buurttevredenheid een 8 of hoger. Dat zijn 
er vier meer dan in 2017. De drie wijken met de hoogste 
gemiddelde tevredenheid zijn De Apollobuurt (8,5), de 
Museumpleinbuurt (8,5) en de combinatie van Waterland, 
Nieuwendammerdijk en Buiksloterdijk (8,6) in Noord. 
Deze drie wijken zijn al sinds het begin van de meting de 
hoogst scorende wijken. 

Ontwikkeling 2017-2019: dalers in Centrum en Zuid

Na Zuid heeft stadsdeel Centrum met een 7,9 het 
één na hoogste buurttevredenheidscijfer (7,9) van alle 
stadsdelen. Echter het leefbaarheidscijfer is sinds 2011 
langzaam aan het dalen van een 8,1 naar een 7,8. Dit 
jaar is het de wijk Oostelijke Eilanden/Kadijken waar de 
buurttevredenheid afneemt met 0,2 punt naar een 7,7. 
Een andere wijk waar de gemiddelde buurttevredenheid 
afneemt is de wijk Zuid-Pijp (-0,3: 7,6) in stadsdeel Zuid. 
Ondanks deze afnames zijn de scores in deze wijken nog 
altijd bovengemiddeld. 
Er zijn vier wijken die een stijgende buurttevredenheid 
laten zien. Het gaat om de Indische Buurt-West (+0,4; 8,0) 
en De Omval/Overamstel (+0,4; 7,0) in Oost, Tuindorp 
Oostzaan (+0,4; 7,4) in Noord en de IJsselbuurt (+0,4; 8,0) 
in Zuid.

Ontwikkeling stadsdelen 2001-2017

Sinds de eerste meting in 2001 is in Amsterdam de 
tevredenheid over de buurt geleidelijk gestegen. 
Binnen deze stijgende trend voor Amsterdam als geheel 
zijn wel verschillen waar te nemen tussen de zeven 
stadsdelen. Zo zijn stadsdelen West (+1,1) en Oost (+1,0) 
een stuk sterker gestegen dan de andere stadsdelen. 
In stadsdeel Centrum is het buurttevredenheidscijfer 
al sinds 2013 langzaam aan het dalen, Centrum staat 
nu op een gedeelde tweede plek met Stadsdeel Oost. 
In Nieuw-West ziet men relatief lage cijfers, daar is 
de buurttevredenheid sinds de eerste meting in 2001 
slechts met 0,2 punt toegenomen. 
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Buurttevredenheid, 2019
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geen significante stijging of daling

–0,4 tot –0,2

Buurttevredenheid, 2017-2019

Ontwikkeling stadsdelen, 2001-2019
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Ervaren overlast

De ervaren overlast van verkeersdrukte, verkeerslawaai 
en horeca is in Amsterdam als geheel toegenomen. Deze 
indicatoren zeggen iets over intensiever gebruik van de 

stad. De overlast van buren, parkeren en criminaliteit is 
gelijk gebleven.

Overlast naar bron in Amsterdam als geheel 2001-2019

  2001* 2013* 2015* 2017* 2019*
ontwikkeling 

2017-2019 **

ontwikkeling 

2015-2017 **

ontwikkeling 

2013-2015 **

Vervuiling 5,7 6,2 6,2 6,2 5,9 –0,3 0,0 0,0

Criminaliteit 6,2 6,5 6,6 6,7 6,7 0,0 0,1 0,0

Parkeren * 6,8 6,7 6,6 6,7 0,0 0,0 –0,1

Verkeerslawaai * 7,0 6,9 6,8 6,6 –0,2 –0,1 –0,1

Andere groepen 

mensen
* 7,0 7,0 6,9 -0,1 0,0

Andere mensen  

in de buurt
* * * * 7,0 * * *

Verkeersdrukte * 7,1 7,0 6,9 6,7 –0,1 –0,2 –0,1

Horeca 7,7 7,9 7,8 7,6 7,6 –0,1 –0,2 –0,1

Buren 6,8 7,3 7,3 7,3 7,3 0,0 0,0 –0,1

*   Het betreffen afgeronde scores en verschillen; het kan daardoor voorkomen dat de scores tussen twee jaren verschillen, maar dat het verschil minder is 
dan 0,05 punt en daardoor de ontwikkeling op 0,0 staat; het kan ook voorkomen dat er een verschil is van 0,05 of meer waardoor de ontwikkeling op 0,1 
komt te staan, maar dat de cijfers tussen twee jaren gelijk blijven. 

** Gearceerde cijfers betekenen dat de ontwikkeling statistisch significant is.

Ontwikkeling wijken 2009-2019

Over de periode 2009-2019 laten 35 van de 91 wijken 
een verbetering in de tevredenheid over de buurt zien. 
In de kaart kan men zien dat veel van deze wijken in 
stadsdeel West en Oost liggen. In West gaat het om 
14 wijken die zich uitstrekken van Westerpark, Oud-

West, De Baarsjes en Bos en Lommer, naar de ‘ringzone’ 
waartoe Kolenkit behoort. Uitschieters zijn hier Landlust 
Zuid (+1,0) en de Kolenkit Zuid (+0,9). In Oost laat een 
brede zone van de Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt, 
Indische Buurt en Dapperbuurt een sterke stijging zien 
van de buurttevredenheid. De wijken Indische Buurt-
West (+1,1) en Transvaalbuurt (+1,1) springen eruit in 
positieve zin. In stadsdelen Noord en Zuidoost is er 
een afwisseling van wijken met stabiele en stijgende 
buurttevredenheid. Volewijck (+1,0), IJplein/Vogelbuurt 
(+0,8) en Venserpolder (+0,6) zijn hier de positieve 
uitschieters. In stadsdeel Zuid en in stadsdeel Nieuw-
West is de buurttevredenheid in de afgelopen tien jaar 
weinig veranderd. Alleen de wijken Overtoomse Veld 
(+0,9), Hoofddorppleinbuurt (+0,3) en de Stadionbuurt 
(+0,3) laten een positieve verandering zien. 

Markant is dat alle zes de wijken waar het tevreden-
heidscijfer gedaald is in de periode 2009-2019 in 
stads deel Centrum liggen. De wijken waar het buurt-
tevredenheidscijfer het meest gedaald is, zijn de beide 
Burgwallen (–0,8). 

geen significante stijging of daling

–0,8 tot –0,2

0,5 tot 1,0

0,2 tot 0,5

1,0 tot 1,1

Buurttevredenheid, 2009-2019
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Schoon en Heel
Ervaren overlast vervuiling: wijken met geringe overlast zijn uitzondering

Tussen 2017 en 2019 is de overlast door vervuiling 
enorm toegenomen. Stedelijk is het cijfer voor overlast 
door vervuiling in recente jaren nipt boven de 6 
gekomen (2017, 6,2) maar in 2019 is een terugval te 

zien naar gemiddeld 5,9. Opmerkelijk is dat andere 
cijfers zoals het schoonhouden van straten en stoepen, 
groenvoorzieningen en speelvoorzieningen nauwelijks 
veranderd zijn. 
Scores hoger dan een 6 worden alleen in de stadsdelen 
Oost, Zuid (beide 6,3) en Zuidoost (6,1) gehaald. In de 
overige stadsdelen liggen de scores tussen 5,5 in Nieuw-
West en 5,9 in Noord. In de stadsdelen met gemiddelde 
cijfers lager dan 6 komen wijken met scores boven de 6 
maar sporadisch voor: in Centrum twee van de tien, in 
West vijf van de 19, in Nieuw-West drie van de 13 en in 
Noord de helft van de wijken. 
Net zoals in 2017 worden de laagste scores behaald in 
de wijken Burgwallen Oude Zijde (4,2) en Nieuwe Zijde 
(4,4), de meest centrale wijken van Amsterdam. In 2017 
was er maar één wijk met een score lager dan 5, in 2019 
zijn dat er vijf: ook Bosleeuw in West (4,7) en Overtoomse 
Veld (4,7) en Slotermeer-Noordoost (4,9) in Nieuw-West 
voegen zich bij het rijtje met een hoge mate van overlast. 
In slechts vier van de 91 wijken in Amsterdam worden cijfers 
gelijk aan of boven de 7 gehaald. In Oostelijk Havengebied 
en Middenmeer (Oost) en Nellestein (Zuidoost) is dat een 7. 
Alleen de combinatie van Waterland/Nieuwendammerdijk/
Buiksloterdijk komt daar bovenuit (7,4).

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

5,0 tot 5,5

6,5 tot 7,0

7,0 tot 7,4

4,5 tot 5,0

4,2 tot 4,5

Ervaren overlast door vervuiling, 2019

2017-2019

De terugval naar gemiddeld 5,9 manifesteert zich breed 
over de stad. Er is slechts één wijk met een significante 
stijging van de score, Oude Pijp in Zuid, maar de stijging 
met 0,5 levert slechts een 5,6 op. In 23 wijken is er een 
daling op dit overlastcijfer. De Punt en Bosleeuw zijn de 
wijken met meer dan een vol punt daling van de score 
op overlast door vervuiling. In Nieuw-West zijn er vijf 
wijken die onder de 6 dalen. Verder heeft elk stadsdeel 
wel twee of drie wijken met dalende scores die soms 
tot een waardering lager dan 6 leiden en soms nog 
net daarboven. In de kaart van dalende scores is geen 
systematisch ruimtelijk patroon op te tekenen, behalve 
dat aan de westzijde van Amsterdam de overlast door 
vervuiling in sommige van de wijken al aanzienlijk was en 
recent nog is verslechterd.

–0,5 tot –0,4

–1,0 tot –0,5

–1,1 tot –1,0

geen significante stijging of daling

+0,5

Ervaren overlast door vervuiling, 2017-2019
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2017-2019

Op stedelijk niveau is geen sprake van verandering 
in het oordeel over de staat van het onderhoud van 
straten en stoepen, deze blijft gelijk aan 2017 (6,7). Op 
stadsdeelniveau is er in stadsdeel Centrum een lichte 
daling van 6,9 naar 6,8.
Op wijkniveau is er wel sprake van schommelingen. 
Vooral in Nieuw-West zijn er positieve ontwikkelingen. 
Hier stijgt het oordeel over het onderhoud van straten 
stoepen in drie wijken. De wijk die de sterkste stijging 
laat zien is Osdorp-Oost (+0,5). 
Er zijn drie wijken die een daling laten zien, Tuindorp 
Nieuwendam/Tuindorp Buiksloot (-0,5) in Noord, Gein 
(-0,4) in Zuidoost en Westlandgracht (-0,3) in Nieuw-
West.0,3 tot 0,5

geen significante stijging of daling

–0,5 tot –0,3

0,5 tot 1,0

Oordeel onderhoud straten en stoepen, 2017-2019

Oordeel onderhoud straten en stoepen: lichte daling in Centrum

In 2019 kregen drie van de 91 wijken in Amsterdam van 
hun bewoners een cijfer lager dan 6 voor het onderhoud 
van straten en stoepen. In 2017 waren dat er nog vijf. 
In 2015 waren het er 11. Het laagste cijfer in 2019 is 
voor de combinatie Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp 
Buiksloot met een 5,7. Het lage cijfer in de wijk Tuindorp 
Buiksloot kan mogelijk verklaard worden door langdurige 
wegwerkzaamheden in die wijk. In 2017 ontving deze 
wijk nog een 6,2, een afname van 0,5 punt. Twee andere 
wijken scoorden net onder de 6. Het gaat om Slotermeer 
Noordoost en Buikslotermeer (beide 5,9).
De wijken met de beste cijfers voor het onderhoud van 
de straten stoepen zijn Zuidas/Prinses Irenebuurt en 
IJburg-Zuid met beide een 7,5. Ook het Museumkwartier 
(7,4) in Zuid en Middenmeer in stadsdeel Oost (7,3) 
scoren in de top.

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,7 tot 6,0

7,0 tot 7,5

Oordeel onderhoud straten en stoepen, 2019
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2017-2019

Het stedelijk gemiddelde is tussen 2017 en 2019 
gestegen van 7,2 naar 7,3. Gemiddeld voelen Amster-
dammers zich veiliger dan in 2017. Deze stijging wordt 
gemeten in de stadsdelen Oost (van 7,4 naar 7,5) en 
Noord (van 6,8 naar 6,9). Een schaalniveau lager vinden 
we stijgingen terug in drie wijken van stadsdeel Oost; 
De Omval/Overamstel (+0,6), Indische Buurt-West 
(+0,4), en Dapperbuurt (+0,4), één wijk van Nieuw-West 
(Sloter-/Riekerpolder +0,3), één wijk van stadsdeel 
West (Helmersbuurt/Vondelbuurt +0,3) en één wijk van 
stadsdeel Zuidoost (Driemond +0,7). Westlandgracht was 
in de jaren 2017-2019 de enige wijk met een significante 
daling (- 0,5). In de periode 2015-2017 waren er nog 
negen wijken waar zich dalingen voordeden, vooral in 
stadsdeel Zuidoost en in stadsdeel Centrum.

Veiligheid
Veiligheid in stijgende lijn, maar Nieuw-West profiteert niet mee 

Veiligheid is een indicator die sterk samenhangt met 
het totaaloordeel over de buurttevredenheid in een 
wijk. De gemiddelde waardering voor veiligheid in de 
buurt tijdens de avond is een 7,3. Veertien wijken scoren 
onder de 6,5. De stadsdelen Noord, West en Zuidoost 
tellen ieder twee wijken met zo’n lage waardering. 
Nieuw-West telt er acht, met voor de wijk De Punt het 
laagste cijfer (5,9) in Amsterdam en daarnaast de wijk 
Westlandgracht als enige van de 91 wijken met een 
significante daling na 2017. Driemond (Zuidoost) heeft 
het hoogste cijfer voor veiligheid in de buurt (8,6). Het 
geografisch patroon van ‘veilig voelen’ is markant: In een 
uitgebreid centrumgebied liggen de waarderingen vaak 
ruim boven de 7 met in West en Oost wat lagere scores 
nabij de ringweg en daarnaast in stadsdeel Centrum 
een duidelijk lage score in Burgwallen Nieuwe Zijde. 
Veiligheidswaarderingen lager dan een 6 komen vaker 
voor in Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,9 tot 6,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

8,0 tot 8,6

Veiligheidsgevoel ’s avonds, 2019

Veiligheidsgevoel ’s avonds, 2017-2019

0,3 tot 0,5

geen significante stijging of daling

–0,5

0,5 tot 0,7
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Ervaren overlast criminaliteit: lage cijfers vooral in Nieuw-West 

De kaart van overlast door criminaliteit lijkt sterk op 
die van de ervaren veiligheid, waarbij de stadsdelen 
binnen de ringweg en ten zuiden van het IJ minder 
overlast kennen en andere stadsdelen met overwegend 
naoorlogse wijken beduidend meer.
Elf van de in totaal 91 wijken krijgen van de bewoners 
een cijfer onder de 6 op de vraag of men overlast 
ondervindt van criminaliteit. Hiervan liggen er negen in 
Nieuw-West. Voor dit stadsdeel als geheel ligt het cijfer 

dan ook op 5,9. De Punt heeft in 2019 de laagste score 
(5,4) en lost hiermee Slotermeer-Noordoost af. Buiten 
stadsdeel Nieuw-West hebben Indische Buurt-Oost en 
Waterlandpleinbuurt een cijfer lager dan 6. In stadsdeel 
Zuid wordt met een gemiddelde score van 7,3 weinig 
overlast van criminaliteit gemeld. Van de vijftien wijken 
in dit stadsdeel wordt alleen in Zuid-Pijp een score 
beneden de 7 (6,8) gehaald.

2017-2019
Stedelijk handhaaft de score op overlast door crimina-
li teit zich op 6,7. Alleen in stadsdeel Oost is er een 
duidelijk positieve ontwikkeling (van 6,7 naar 6,9). In 
dit stadsdeel zijn de wijken Indische Buurt-West (+0,4), 
Dapperbuurt (+ 0,7) en De Omval/Overamstel (+0,7) 
verantwoordelijk voor deze positieve ontwikkeling. Daar 
worden nu scores van rond de 7 gehaald. Ook in Sloter-/
Riekerpolder (van 6,4 naar 6,8), Grachtengordel-West 
(van 7,1 naar 7,6) en Schinkelbuurt (van 7,0 naar 7,7) is er 
een positieve trend. Dalende cijfers voor overlast door 
criminaliteit zijn er in Westlandgracht (van 6,2 naar 5,7) 
en Geuzenveld/Bedrijventerrein Sloterdijk (van 6,0 naar 
5,5), beide in stadsdeel Nieuw-West. Ook overig Bijlmer 
Centrum (-0,5) en Oostelijke Eilanden/Kadijken (-0,5) 
kennen een negatieve ontwikkeling, maar hier blijven 
de waarden wel boven de 6.

Prettig samenleven
Alle wijken scoren hoger dan een 6 voor omgang verschillende groepen mensen: stijgers in Oost, dalers in Centrum 

In iedere wijk wordt de omgang tussen verschillende 
groepen mensen hoger dan een 6 beoordeeld. Dit was 
ook het geval in 2017. Net als veiligheid is de omgang 
tussen verschillende groepen mensen een indicator 
die sterk samenhangt met het totaaloordeel van de 
buurttevredenheid in een wijk. De twee laagst scorende 
wijken zijn Slotermeer Noordoost (6,1) en De Kolenkit Noord 
(6,2). Geografisch gezien concentreren slecht scorende 
wijken op dit onderdeel zich in Nieuw-West, zeven van de 

tien slechtst scorende wijken liggen in dit stadsdeel.
Het meest positief over de omgang tussen verschillende 
groepen mensen zijn bewoners van Waterland/Nieuwen-
dammerdijk/Buiksloterdijk in Noord (8,1), Driemond in 
Zuidoost (7,9) en de Apollobuurt (7,6) in Zuid. 

2017-2019
Net als in 2017 geven Amsterdammers gemiddeld een 
7 voor de omgang van verschillende groepen mensen. 
Op stadsdeelniveau zijn er wel twee ontwikkelingen. Zo 
daalt het cijfer in stadsdeel Centrum van een 7,3 naar een 
7,2. Dit kan men terug zien in de wijk Burgwallen-Nieuwe 
Zijde waar het gemiddelde rapportcijfer daalt van een 6,9 
naar een 6,4 (-0,5) en in het cijfer van de wijk Oostelijke 
Eilanden/Kadijken, deze daalt van een 7,2 naar een 6,9 
(-0,3). Twee andere dalers zijn Zuid-Pijp in staddeel Zuid 
(-0,3) en Banne Buiksloot in Noord (-0,4). 
Stadsdeel Oost laat een stijging zien van een 7,1 in 
2017 naar een 7,2 in 2019. Dit ziet men terug in de wijk 
Indische Buurt West (+0,5), deze wijk staat hierdoor in de 
top tien van wijken met de hoogste score voor omgang 
tussen verschillende groepen mensen. De naastliggende 
wijk Dapperbuurt stijgt ook van een 6,9 naar een 7,2. De 
derde en laatste wijk die een stijging laat zien is Tuindorp 
Oostzaan (+0,3) in stadsdeel Noord.

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

7,5 tot 7,9

7,0 tot 7,5

Ervaren overlast criminaliteit, 2019

5,4 tot 5,5

Omgang verschillende groepen mensen, 2019

6,5 tot 7,0

6,1 tot 6,5

7,5 tot 8,1

7,0 tot 7,5
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Ervaren overlast van andere mensen het hoogst in Centrum 

De vraag in welke mate men overlast ondervindt van 
de ‘andere mensen in de buurt’ (nadat als eerste 
categorie ‘buren’ in de vragenlijst werd genoemd) werd 
in voorgaande versies van Wonen in Amsterdam anders 
gesteld namelijk ‘andere groepen mensen in de buurt’. 
Het woord ‘groepen’ werd een verkeerde omschrijving 

gevonden dan bedoeld: namelijk anderen dan buren. 
Door de lichte verandering in de vraagstelling zijn de 
scores van 2019 niet meer scherp te vergelijken met 
voorgaande jaren: hoge scores en lage scores wijzen 
nog wel naar dezelfde stadsdelen en wijken maar het is 
niet mogelijk om per wijk of stadsdeel de cijfermatige 
verschillen in de tijd als ontwikkeling te interpreteren.
Centrum heeft met een 6,5 als stadsdeel het laagste 
gemiddelde. In acht van de tien wijken van Centrum ligt 
de score beneden de 7. Maar ook stadsdeel Nieuw-West 
(6,7) valt op met een overlastcijfer dat onder het stedelijk 
gemiddelde ligt (7,0). In dit stadsdeel ligt in negen van 
de 13 wijken het overlastcijfer tussen 6 en 7. Zuid is het 
stadsdeel waar met een gemiddelde van 7,3 amper van 
overlast door andere mensen dan buren gesproken kan 
worden. Oude Pijp (6,3) en Zuid Pijp (6,6) zijn hierop de 
uitzonderingen. 
De wijken met de laagste scores liggen alle in Centrum, 
het gaat om Burgwallen Oude Zijde (4,7) en Nieuwe Zijde 
(5,4), en Grachtengordel Zuid (5,9). Wijken waar dit soort 
overlast geen rol speelt zijn Apollobuurt, Buitenveldert 
West, Zuidas/Prinses Irenebuurt e.o. in stadsdeel Zuid 
en de combinatie van Waterland/Nieuwendammerdijk/
Buiksloterdijk in stadsdeel Noord met alle vier een score 8. 
In Driemond, de lijstaanvoerder, ligt het cijfer zelfs op 8,3.

Ervaren overlast door verhuur van woningen aan toeristen

In 2019 is voor het eerst gevraagd in welke mate men 
overlast ervaart van verhuur van woningen aan toeristen 
in de directe woonomgeving (pand/galerij/complex). 
Hierop kon men antwoorden met: ‘geen’, ‘een beetje’, 
of ‘veel’. In de kaart ziet men per wijk het percentage 

van personen dat ‘een beetje’ of ‘veel’ geantwoord 
heeft. Opvallend is dat de overlast in stadsdeel Centrum 
het hoogst is en dat deze, naarmate men verder van 
het centrum gaat, geleidelijk afneemt. Op dit patroon 
zijn wel enkele uitzonderingen in Nieuw-West, Oost 
en Noord. Zo ligt bijvoorbeeld de wijk Elzenhagen 
in Noord ver van het centrum maar toch ervaart 31% 
van de bewoners veel tot een beetje overlast door 
vakantieverhuur.
De overlast is het hoogst in de Burgenwallen-Oude Zijde, 
hier geeft 58% van de bewoners aan een beetje tot veel 
overlast te ondervinden van vakantieverhuur. Ook in zes 
andere wijken in stadsdeel Centrum ervaart meer dan 
50% van de bewoners overlast. De wijk Oude Pijp in Zuid 
is de enige wijk buiten het centrum waar de overlast 
van vakantieverhuur boven de 50% ligt. Van de top tien 
wijken met meeste overlast liggen er negen in stadsdeel 
Centrum en één in stadsdeel Zuid (Oude Pijp). Daarnaast 
is te zien dat in tien van de 19 wijken in stadsdeel West 
30-50% van de bewoners veel tot enige overlast ervaart 
door vakantieverhuur. In de wijken Helmers/Vondelbuurt 
(45%), Da Costabuurt (45%) en Van Lennepbuurt (41%) is 
de overlast het hoogst. 

Ervaren overlast andere mensen, 2019

6,5 tot 7,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

8,0 tot 8,3

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

5,0 tot 5,5

4,7 tot 5,0

30% tot 50%

20% tot 30%

< 20%

> 50%

Overlast door vakantieverhuur, 2019
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Mate waarin men elkaar helpt

Opvallend is dat de mate van betrokkenheid in een buurt 
en de mate waarin mensen elkaar helpen nauw aan elkaar 
verbonden zijn. Zo ziet men in de kaarten dat de wijken 
die laag scoren op de betrokkenheid van buurtbewoners 
ook laag scoren op de mate waarin mensen elkaar 
helpen en vice versa. Op stadsdeelniveau scoort Noord 
het hoogst op de mate waarin mensen elkaar helpen, 
stadsdeel Nieuw-West scoort het laagst. Er zijn elf wijken 
waar bewoners gemiddeld een 6 of lager gaven voor 
de mate waarin mensen elkaar helpen. Zes van deze 
wijken liggen in Nieuw-West en vier in West. De elfde 
wijk is Burgwallen-Nieuwe Zijde in stadsdeel Centrum. 
De wijk waar bewoners vinden dat men elkaar het minst 
helpt is De Punt in Nieuw-West (5,5). De wijk Waterland/
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk in Noord scoort 
hoogst (8,0) gevolgd door Driemond in Zuidoost (7,7) en 
Elzenhagen in Noord (7,1). 

Oordeel betrokkenheid buurtbewoners bij de buurt: lichte stijging in Noord

In 18 van de in totaal 91 wijken geven bewoners 
gemiddeld een cijfer tussen de 5 en 6 voor de mate van 
betrokkenheid van bewoners bij de buurt. Op de kaart 
is te zien dat de meeste wijken met scores lager dan een 
6 geclusterd liggen in stadsdeel Nieuw-West (acht van 
de 18) en West (zeven van de 18). De resterende drie 
wijken zijn verdeeld over stadsdelen Noord, Zuidoost 
en Centrum. Net als in 2017 wordt in Burgwallen-
Nieuwe Zijde in Centrum de minste betrokkenheid van 
buurtbewoners bij hun buurt ervaren (5,2).

Van de top tien wijken met de hoogste cijfers voor 
betrokkenheid van buurtbewoners ligger er vier in 
stadsdeel Noord. Waterland/Nieuwendammerdijk/
Buiksloterdijk is wederom de wijk met de hoogste score 
(8,0). Andere wijken met hoge scores zijn Driemond in 
Zuidoost (7,6), Oostzanerwerf/Kadoelen (7,1) in stadsdeel 
Noord en Museumkwartier in stadsdeel Zuid (7,1).

2017-2019
Alleen in stadsdeel Noord stijgt het gemiddelde met 
0,1 als het gaat om de mate van betrokkenheid van 
bewoners. Alle andere stadsdelen blijven gelijk, net als 
de stad als geheel.
Op wijkniveau zijn er zeven stijgers. Twee hiervan liggen 
in stadsdeel Noord, twee in Oost, twee in Nieuw-West 
en één in Zuid. De grootste stijger is Tuindorp Oostzaan 
in Noord (+0,6), gevolgd door Dapperbuurt in Oost 
(+0,5) en Museumkwartier in Zuid (+0,4). Museumkwartier 
stijgt hierdoor naar de top tien van wijken met de 
hoogste mate van betrokkenheid van bewoners. 
Wijken waar de rapportcijfers daalden zijn Da Costabuurt 
(-0,6) en Kinkerbuurt (-0,4), beide in stadsdeel West. 
Andere dalers zijn Osdorp Midden in Nieuw-West (-0,3) 
en Weesperzijde in Oost (-0,5). Da Costabuurt en Osdorp 
Midden zakken hierdoor onder de 6. 

Mate van betrokkenheid buurtbewoners, 2019

6,5 tot 7,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

5,2 tot 5,5

Mate waarin men elkaar helpt, 2019

6,5 tot 7,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0
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Verwachte ontwikkeling van de buurt 
Ontwikkeling van de buurt de komende jaren: daling in Zuid en West, lichte stijging in Nieuw-West 

Er is gevraagd naar de verwachte ontwikkeling van de 
buurt de komend jaren. Op stedelijk niveau beoordeelt 
men de verwachte ontwikkeling van hun buurt met een 

7,1, hetzelfde als in 2017. Vooral in stadsdelen Nieuw-
West, Noord, Centrum en Zuidoost vindt men wijken 
met een score voor verwachte ontwikkeling van de buurt 
onder het stedelijk gemiddelde. In drie van deze wijken 
geven de bewoners een 6 of lager voor de verwachte 
ontwikkeling van de buurt. Twee van deze wijken gaven 
in 2017 ook al een lage score, het gaat om Burgwallen-
Oude Zijde (4,9) en Burgwallen Nieuwe Zijde (5,5), beide 
gelegen in stadsdeel Centrum. Bewoners van de beide 
Burgwallen ervaren relatief veel overlast van andere 
mensen en van vervuiling. Nieuw met een cijfer lager 
dan 6 op dit thema is de wijk Eendracht (5,9) in stadsdeel 
Nieuw-West. 
De drie wijken in Amsterdam die de hoogste cijfers 
hebben zijn: Noordelijke IJ-oevers West (8,0), De Omval/
Overamstel (8,0) en Indische Buurt West (7,9). Kijken we 
naar de top vijf wijken met de hoogste cijfers dan valt op 
dat in veel van deze wijken nieuwbouw is toegevoegd, 
zoals op de NDSM-werf, het Amstelkwartier en het 
Zeeburgereiland.

2017-2019 

Stadsdeel Centrum daalt met 0,1 punt naar een 6,5. 
Dit is terug te zien in de daling van de wijk Oostelijke 
Eilanden/Kadijken (van een 7,5 in 2017 naar een 7,2 in 
2019). Deze wijk is zoals eerder besproken ook de enige 
wijk van stadsdeel Centrum met een daling van het 
buurttevredenheidscijfer. 

Stadsdeel West daalt met 0,2 punt naar een 7,4. Zes 
van de negen wijken die een daling ten opzichte van 
2017 laten zien, liggen in West. Desondanks blijft het 
gemiddelde cijfer met een 7,4 nog altijd boven het 
stedelijk gemiddelde van 7,1. 
Stadsdeel Zuid daalt met 0,2 punt naar 7,3 en is hierdoor 
niet langer het stadsdeel met de hoogste verwachte 
ontwikkeling van de buurt (dit is nu Oost). Dit is terug te 
zien in de Hoofddorppleinbuurt die daalt van een 7,9 naar 
een 7,5 (-0,4). De wijk met de sterkste daling in verwachte 
ontwikkeling van de buurt is IJplein/Vogelbuurt in Noord 
(van een 7,3 in 2017 naar een 6,8 in 2019).
Opmerkelijk is dat stadsdeel Nieuw-West in deze 
periode juist een stijging kent van een 6,5 naar een 6,6 
gemiddeld. In 2017 liet Nieuw-West ook al een stijging 
zien van de verwachte ontwikkeling. Op wijkniveau ziet 
men dat bewoners in Sloter-/Riekerpolder (+0,3) en 
Osdorp-Oost (+0,5) positiever zijn geworden over de 
toekomstige ontwikkeling van hun buurt. Een andere wijk 
in Amsterdam die stijgt is IJburg West van 6,9 naar 7,2.

Verwachte ontwikkeling van de buurt, 2019

6,5 tot 7,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

4,9 tot 5,5

0,3 tot 0,5

geen significante stijging of daling

–0,5 tot –0,3

Verwachte ontwikkeling van de buurt, 2017-2019
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Uitgelicht
Nieuw-West kruipt langzaam omhoog
Nieuw-West is met een gemiddeld buurttevredenheids-
cijfer van 6,7 het enige stadsdeel met een score onder 
de 7,0. Sinds de eerste meting in 2001 is de gemiddelde 
buurttevredenheid in Nieuw-West ‘slechts’ met 0,2 
punt gestegen. Ook is het cijfer voor de verwachte 
ontwikkeling van de buurt in stadsdeel Nieuw-West 
matig, het vertoont wel een lichte stijging in recente 
jaren, van een 6,5 in 2017 naar een 6,6 in 2019. Het is 
het enige stadsdeel waar deze stijging te zien is.
Op wijkniveau ziet men in Nieuw-West dat Slotermeer- 
Noordoost, Slotermeer-Zuidwest, Geuzenveld/
Bedrijven terrein Sloterdijk, Osdorp-Oost, maar ook 
De Punt en Westlandgracht relatief laag scoren. De 
leefbaarheidscijfers in deze wijken scoren ook op indi-
catoren als de omgang tussen verschillende groepen 
mensen, betrokkenheid buurtbewoners, veiligheid en 
overlast van criminaliteit ver onder het Amsterdamse 
gemiddelde. De positieve ontwikkelingen in Nieuw-
West zijn te vinden in Overtoomse Veld met een 
stijgende buurttevredenheid in het voorbije decennium 
en in Osdorp-Midden en Sloter-/Riekerpolder met een 
toenemend vertrouwen in de buurtontwikkeling.

In stadsdeel Centrum is men minder positief over  
de toekomst en heeft men last van drukte
De toenemende druk op het centrum van Amsterdam is 
al een aantal jaren terug te zien in de leefbaarheidscijfers. 
Zo is de buurttevredenheid in stadsdeel Centrum sinds 
2013 gedaald van een 8,1 naar een 7,8 in 2017. In 2019 is 
het gemiddelde buurttevredenheidscijfer in Centrum niet 
verder gedaald. De gemiddelde verwachte ontwikkeling 
van de buurt is echter wel met 0,2 punt gedaald naar 
een 6,5. Centrum scoort daarmee het laagst van alle 
stadsdelen, met als dieptepunt de beide Burgwallen. 
Ook dit jaar scoort de Burgwallen-Nieuwe Zijde met 
een 5,4 laag op de verwachte ontwikkeling van de buurt, 
de Burgwallen-Oude Zijde scoort met een 4,9 nog lager 
op dit onderdeel.
Daarnaast zien we in Burgwallen-Nieuwe Zijde een 
daling van de score op de omgang tussen verschillende 
groepen mensen (-0,5). De sociale cohesie in deze wijk 
neemt dus nog verder af. Dit ziet men ook terug in de 
scores voor veiligheid (6,9), overlast van criminaliteit 
(6,2) en de score voor de mate waarin mensen elkaar 
helpen (5,6). Dit kan samenhangen met de verbrokkelde 
structuur van de wijk. Opmerkelijk is dat de naastgelegen 
wijk Grachtengordel West juist heel hoog scoort op 
bovengenoemde variabelen.
Ondanks dat het gemiddelde buurttevredenheidscijfer 

niet daalt in stadsdeel Centrum is op wijkniveau te zien 
dat de Oostelijke Eilanden/Kadijken wel lager scoort 
op zowel buurttevredenheid (-0,2) als op verwachte 
ontwikkeling van de buurt (-0,4). Ook de overlast van 
criminaliteit in deze wijk neemt toe (-0,5). 
De toenemende druk op het centrum van Amsterdam 
ziet men ook terug in de cijfers van overlast door 
vakantieverhuur en de scores voor overlast van andere 
mensen. Negen van de tien wijken waar bewoners de 
meeste overlast van toeristenverhuur ervaren liggen in 
stadsdeel Centrum. Drie van deze wijken scoren ook 
lager dan een 6 op overlast door andere mensen, het 
gaat om beide Burgwallen en Grachtengordel Zuid. 

Drukte waaiert uit naar West
Net als in stadsdeel Centrum ziet men in stadsdeel 
West dat de verwachte ontwikkeling van de buurt 
daalt, op wijkniveau liggen zes van de negen dalers 
in 2019 in dit stadsdeel. Op wijkniveau zien we deze 
daling terug in drie wijken dicht tegen het Centrum aan: 
Kinkerbuurt (-0,4), Helmersbuurt/Vondelbuurt (-0,4) 
en Overtoomse Sluis (-0,5). Daarnaast geeft tussen de 
30% en 50% van de bewoners in deze wijken (en zeven 
andere wijken in West) aan veel tot enige overlast te 
ondervinden van vakantieverhuur. Tevens neemt ook 
de buurtbetrokkenheid in de Da Costabuurt (-0,6) en 
Kinkerbuurt (-0,4) af. 

Tegengestelde ontwikkelingen in Noord
Binnen stadsdeel Noord vallen contrasterende 
veranderingen op, ook in buurten met een vergelijkbare 
ontstaansgeschiedenis. Zo is de buurtwaardering in de 
tuindorpen niet heel verschillend, maar kent de algemene 
buurtwaardering in Tuindorp Oostzaan een duidelijk 
positieve trend, wat ook zichtbaar is in een verbeterde 
sociale omgang en betrokkenheid. De positieve trend zal 
ook te maken hebben met de nieuwbouw in De Bongerd 
als onderdeel van Tuindorp Oostzaan. In de combinatie 
van Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot laten 
sommige indicatoren juist een negatieve trend zien: 
overlast door vervuiling en criminaliteit en onderhoud 
van straten en stoepen speelt daar een rol. 
Stadsdeel Noord kent daarnaast enkele wijken die op 
leefbaarheidsitems tot de topscorers van Amsterdam 
behoren, de meanderende historische lintbebouwing 
van de Waterlandse Zeedijk overlopend in het landelijke 
gebied van Durgerdam en Ransdorp. Noord kent ook 
naoorlogse wijken zoals Waterlandpleinbuurt en Banne 
Buiksloot met gematigde cijfers voor aspecten van 
sociale leefbaarheid. 
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Achtergrond
Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 
is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse 
woonbeleid: hoe ontwikkelt de voorraad zich naar prijs-
niveau, hoeveel hebben bewoners te besteden, hoe 
oordelen zij over hun woning en woonomgeving en wat 
zijn hun woon- en verhuiswensen? 
In voorjaar/zomer 2019 werd dit onderzoek voor de 
dertiende keer gehouden. In opdracht van de Gemeente 
Amsterdam en de gezamenlijke corporaties werd door 
Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) de data-
verzameling uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in 
18.273 ingevulde vragenlijsten. De afdeling Wonen 
van de Gemeente Amsterdam heeft vervolgens de 
gegevens in het door OIS geleverde onderzoeksbestand 
gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. 
In 2019 maakt Wonen in Amsterdam voor de derde keer 
deel uit van een groter regionaal onderzoek: Wonen in 
de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2019. 
De Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties rapporteren in verschillende 
rapporten en factsheets over de uitkomsten van WiA. 
In deze factsheet worden de eerste resultaten op het 
gebied van leefbaarheid in Amsterdam gepresenteerd.

In deze factsheet leefbaarheid wordt gerapporteerd over 
een selectie van beschikbare leefbaarheidsindicatoren uit 
het WiA-onderzoek. De cijfers in deze factsheet worden 
op tienden afgerond gepresenteerd. 

Binnen de gemeente Amsterdam wordt het schaalniveau 
van de wijken (voorheen buurtcombinaties) gehanteerd, 
zoals gedefinieerd door Onderzoek, Informatie en 
Statistiek. In de meest recente gebiedsindeling zijn in 
totaal 99 wijken onderscheiden. WiA-wijken zoals die 
in deze factsheet gepresenteerd worden vallen voor 
het grootste deel samen met deze wijken, maar er 
zijn enkele samenvoegingen en splitsingen toegepast 
om respectievelijk zoveel mogelijk celvulling (aantal 
respondenten) te bereiken en om zo specifiek mogelijk 
uitspraken over woongebieden te kunnen doen. Er 
zijn in 2019 in totaal 91 WiA-wijken, die omwille van de 
leesbaarheid in deze factsheet ‘wijken’ worden genoemd.

In deze factsheet zijn de veranderingen tussen de 
meetjaren statistisch getoetst op significantie. Significant 
wil zeggen dat het verschil tussen de gemiddelde 
rapportcijfers van verschillende meetjaren statistisch 
betrouwbaar is om het als daadwerkelijk verschil te 
kenmerken. In de tabellen is dat aangegeven middels 
arceringen. In de kaarten zijn alleen de wijken gekarteerd 
die significante verschillen laten zien. 
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